
Selvitys Satakunnan pelastuslaitokselta hyvinvointialueelle siirtyvistä 
sopimuksista
Sopimuksen nimi Sopimuksen kuvaus Sopimustyyppi Sopimusosapuoli - 

Toinen osapuoli
Sopimuskauden 

alkamispäivä
Sopimuskauden 
päättymispäivä

Asiakassopimus, Väestörekisterikeskus Väestörekisterikeskus tuottaa Satakunnan 
pelastuslaitokselle tässä sopimuksessa 
mainituin ehdoin asiakkaan tilaamat 
Väestörekisterikeskuksen tuotteet ja palvelut. 

9.11. Muut palvelut Väestörekisterikeskus 20.10.2014

Ennakoiva huoltosopimus etäyhteyksillä, Volvo Blue –huoltosopimus, Volvo 
Finland Ab 

Ajoneuvon huoltopalvelut 9.10. Huoltosopimukset Volvo Finland Ab 23.3.2021 22.3.2023

Ennakoiva huoltosopimus, Renault Reference –sopimus, Volvo Finland Ab Ajoneuvon huoltopalvelut 9.10. Huoltosopimukset Volvo Finland Ab 12.10.2018 11.10.2023
Ennakoiva huoltosopimus, Volvo Blue –sopimus, Volvo Finland Ab Ajoneuvon huoltopalvelut 9.10. Huoltosopimukset Volvo Finland Ab 31.10.2018 30.10.2023
Ennakoiva huoltosopimus, Volvo Blue –sopimus, Volvo Finland Ab Ajoneuvon huoltopalvelut 9.10. Huoltosopimukset Volvo Finland Ab 26.6.2018 25.6.2023
Ennakoiva huoltosopimus, Volvo Classic Blue –sopimus 2020, Volvo Finland Ab Ajoneuvon huoltopalvelut 9.10. Huoltosopimukset Volvo Finland Ab 1.3.2020 28.2.2025

Ensihoitopalvelun yhteistoimintasopimus Osapuolet sopivat tällä 
yhteistoimintasopimuksella 
terveydenhuoltolain (1326/2010) 39 §:n 
mukaisesta yhteistoiminnasta 
sairaanhoitopiirin ja pelastuslaitoksen kesken. 

8.6. Muut sote-palvelut Satakunnan 
sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä / 
Ensihoidon ja 
päivystyksen toimialue, 
ensihoitokeskus

1.1.2016

Hankintasopimus CBRNE-aineiden tunnistamiseen kehitetyistä kiinteiden ja 
nestemäisten aineiden analysaattoreista, Holger Hartman Oy

Hankintasopimuksen kohteena ovat CBRNE-
aineiden tunnistamiseen kehitetyt kiinteiden 
ja nestemäisten aineiden analysaattori 

5) Kauppakirjat Holger Hartmann Oy

Hankintasopimus, D-luokan öljyntorjuntavene, Oy Kewatec AluBoat Ab, 2019 Sopimuksen kohteena on tarjouspyynnön ja 
valmistajan tarjouksen mukaisen 12 metrisen 
D-luokan öljyntorjuntaveneen hankinta.

5) Kauppakirjat Oy Kewatec AluBoat Ab

Hankintasopimus, harjoitussimulaattorirakennus, Interfire Products Oy Tämä sopimus koskee vaarallisten aineiden 
onnettomuustilanteiden 
harjoitussimulaattorirakennuksen hankintaan 
Satakunnan pelastuslaitokselle, sijoitettavaksi 
Länsi-Suomen pelastusharjoitusalueen 
kemikaalionnettomuuskentälle.

5) Kauppakirjat Interfire Products Oy

Hankintasopimus, kemikaalitorjuntakontti, Morehouse Oy Tämä sopimus koskee kemikaalitorjuntakontin 
hankintaa. 

5) Kauppakirjat Morehouse Oy

Hankintasopimus, öljyntorjuntavene, Oy Kewatec AluBoat Ab Sopimuksen kohteena on tarjouspyynnön ja 
valmistajan tarjouksen mukaisen 14,95 
metrisen F-luokan öljyntorjuntaveneen 
hankinta.

5) Kauppakirjat Oy Kewatec AluBoat Ab

Harjoittelusopimus, Pelastusalan päällystötutkinto (AMK), opiskelijaharjoittelu Sopimus koskee pelastusalan 
päällystötutkintoon (AMK) kuuluvan 
harjoittelun suorittamista pelastuslaitoksissa.

17) Yhteistyösopimukset Pelastusopisto 20.2.2020

Harjoittelusopimus, Pelastusopiston eri koulutusohjelmiin kuuluva harjoittelu Sopimus koskee palopäällystön 
koulutusohjelmaan (insinööri, AMK) kuuluvan 
ohjatun harjoittelun, hätäkeskuspäivystäjän 
koulutusohjelmaan kuuluvan ohjatun 
kenttäharjoittelun ja pelastajien 
koulutusohjelmaan kuuluvan ohjatun 
sairaankuljetusharjoittelun suorittamista 
pelastuslaitoksessa.

17) Yhteistyösopimukset Pelastusopisto 8.6.2004

Harjoittelusopimus, Pelastusopiston päällystöopetusyksikön opiskelijaharjoittelu Sopimus koskee palopäällystön 
koulutusohjelmaan (insinööri, AMK) kuuluvan 
ohjatun harjoittelun suorittamista 
pelastuslaitoksessa.

17) Yhteistyösopimukset Pelastusopisto 5.5.2008

Huoltosopimus Hiab ProcareTM Essentials Ajoneuvo-nosturin huolto 9.10. Huoltosopimukset Hiab Raisio 1.1.2019 31.12.2023
Kaasuanalysaattorin hankintasopimus, Southern Scientific Ltd Kaasuanalysaattoreiden hankinta liittyy 

pelastuslaitosten CBRNE-analysaattoreiden 
hankintaan, jota rahoittaa Euroopan sisäisen 
turvallisuuden rahasto. Kilpailutuksen 
perusteella hankittiin kiinteiden ja 
nestemäisten aineiden CBRNE-analysaattorit.

5) Kauppakirjat

Kalustokorjaamon analysointiohjelmistosopimus, Robert Bosch Oy Ajoneuvojen vikadiagnostiikka, sopimus 
ohjelmistojen käyttöoikeudesta

9.11. Muut palvelut Robert Bosch Oy 15.3.2007

Katsastussopimus, A-Katsastus Oy Ajoneuvojen katsastuspalvelut 9.10. Huoltosopimukset A-Katsastus Oy 1.2.2017
Kiireettömän sairaankuljetuksen ostopalvelusopimus, Rauman kaupungin 
sosiaali- ja terveysvirasto

Tällä sopimuksella palvelun tilaaja (Rauman 
kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto) ostaa 
palvelun tuottajalta (Satakunnan 
pelastuslaitos) kiireettömien 
potilaskuljetusten palveluita arkisin kello 
08.00-16.00 siten, että tilaaja pyrkii 
käytettävissään olevin keinoin keskittämään 
kaikki sanotut ambulanssia tarvitsevat 
kuljetukset tuottajan tehtäväksi.

8.6. Muut sote-palvelut Rauman kaupungin 
sosiaali- ja terveysvirasto

1.1.2017 31.12.2021

Korjaussopimus, Scania Scania-korjaussopimus räätälöidään 
ajoneuvon käyttötarkoituksen ja ajo-
olosuhteiden perusteella huolto-ohjelman 
mukaiset huollot ja tarvittavat korjaukset 
kattavaksi sopimukseksi. Sopimuksen 
sisältöön ja hinnoitteluun vaikuttavat 
ajoneuvon rakenne, varusteet, käyttöalue, 
ajosuorite, sopimusaika ja valittava 
sopimuksen laajuus.

9.10. Huoltosopimukset Scania Suomi Oy 1.9.2017 31.8.2022

Koulutuskäyttösopimus, sosiaali- ja terveysala, Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulu 

Oppilaitos saa sopimuksessa sovitulla tavalla 
käyttää toimintayksikön Sosiaali- ja 
terveysalan henkilöstöä koulutusohjelmiinsa 
liittyvän käytännön opiskelun toteuttamiseen. 

17) Yhteistyösopimukset Kymenlaakson 
ammattikorkeakoulu 

31.3.2016

Koulutuskäyttösopimus, sosiaali- ja terveysala, Pirkanmaan ammattikorkeakoulu Pirkanmaan ammattikorkeakoulu saa 
sopimuksessa määrätyllä tavalla käyttää 
pelastuslaitoksen tiloja sosiaali- ja terveysalan 
koulutusohjelmien opiskelijoiden 
opetussuunnitelmien toteuttamiseen.

17) Yhteistyösopimukset Pirkanmaan 
ammattikorkeakoulu

26.8.2009



Koulutussopimus, sosiaali- ja terveysala, Turun ammattikorkeakoulu Sopimuksen tavoitteena on varmistaa 
ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien 
mukaisen harjoittelun toteutuminen, 
varmistaa tavoitteiden mukainen harjoittelun 
laatu, edistää yhteistyöllä molempien 
osapuolien toiminnallisten tavoitteiden 
saavuttamista sekä voimavarojen käytön 
hyödyntämistä ja kehittää uusia 
yhteistoimintamuotoja, jotka laajentavat ja 
monipuolistavat koulutuksen ja työelämän 
yhteistyötä.

17) Yhteistyösopimukset Turun 
ammattikorkeakoulu

12.1.2011

Kumppanuussopimus lääkinnällisestä ensiauttajatoiminnasta, Ahlaisten VPK ry Sopimuksen tarkoituksena on 
ensiauttajatasoisen lääkinnällisen 
pelastustoimen ja sen toiminnan edellyttämän 
valmiuden ylläpitäminen tässä sopimuksessa 
määritellyin ehdoin.

8.6. Muut sote-palvelut Ahlaisten VPK ry 1.9.2011

Kumppanuussopimus lääkinnällisestä ensiauttajatoiminnasta, Arevan 
ensivasteryhmä

Sopimuksen tarkoituksena on 
ensiauttajatasoisen lääkinnällisen 
pelastustoimen ja sen toiminnan edellyttämän 
valmiuden ylläpitäminen tässä sopimuksessa 
määritellyin ehdoin.

8.6. Muut sote-palvelut Arevan ensivasteryhmä 21.2.2013

Kumppanuussopimus lääkinnällisestä ensiauttajatoiminnasta, Eurajoen VPK ry Sopimuksen tarkoituksena on 
ensiauttajatasoisen lääkinnällisen 
pelastustoimen ja sen toiminnan edellyttämän 
valmiuden ylläpitäminen tässä sopimuksessa 
määritellyin ehdoin.

8.6. Muut sote-palvelut  Eurajoen VPK ry 1.1.2009

Kumppanuussopimus lääkinnällisestä ensiauttajatoiminnasta, Euran VPK ry ja 
Kauttuan tehtaiden VPK ry

Sopimuksen tarkoituksena on 
ensiauttajatasoisen lääkinnällisen 
pelastustoimen ja sen toiminnan edellyttämän 
valmiuden ylläpitäminen tässä sopimuksessa 
määritellyin ehdoin.

8.6. Muut sote-palvelut Euran VPK ry ja Kauttuan 
tehtaiden VPK ry

7.9.2011

Kumppanuussopimus lääkinnällisestä ensiauttajatoiminnasta, Hinnerjoen VPK ry Sopimuksen tarkoituksena on 
ensiauttajatasoisen lääkinnällisen 
pelastustoimen ja sen toiminnan edellyttämän 
valmiuden ylläpitäminen tässä sopimuksessa 
määritellyin ehdoin.

8.6. Muut sote-palvelut Hinnerjoen VPK ry 1.3.2010

Kumppanuussopimus lääkinnällisestä ensiauttajatoiminnasta, Honkajoen VPK ry Sopimuksen tarkoituksena on 
ensiauttajatasoisen lääkinnällisen 
pelastustoimen ja sen toiminnan edellyttämän 
valmiuden ylläpitäminen tässä sopimuksessa 
määritellyin ehdoin.

8.6. Muut sote-palvelut Honkajoen VPK ry 1.1.2010

Kumppanuussopimus lääkinnällisestä ensiauttajatoiminnasta, Honkilahden VPK 
ry

Sopimuksen tarkoituksena on 
ensiauttajatasoisen lääkinnällisen 
pelastustoimen ja sen toiminnan edellyttämän 
valmiuden ylläpitäminen tässä sopimuksessa 
määritellyin ehdoin.

8.6. Muut sote-palvelut Honkilahden VPK ry 1.3.2010

Kumppanuussopimus lääkinnällisestä ensiauttajatoiminnasta, Jämijärven VPK ry Sopimuksen tarkoituksena on 
ensiauttajatasoisen lääkinnällisen 
pelastustoimen ja sen toiminnan edellyttämän 
valmiuden ylläpitäminen tässä sopimuksessa 
määritellyin ehdoin.

8.6. Muut sote-palvelut Jämijärven VPK ry 15.12.2009

Kumppanuussopimus lääkinnällisestä ensiauttajatoiminnasta, Kaasmarkun VPK 
ry

Sopimuksen tarkoituksena on 
ensiauttajatasoisen lääkinnällisen 
pelastustoimen ja sen toiminnan edellyttämän 
valmiuden ylläpitäminen tässä sopimuksessa 
määritellyin ehdoin.

8.6. Muut sote-palvelut Kaasmarkun VPK ry 1.1.2008

Kumppanuussopimus lääkinnällisestä ensiauttajatoiminnasta, Karvian VPK ry Sopimuksen tarkoituksena on 
ensiauttajatasoisen lääkinnällisen 
pelastustoimen ja sen toiminnan edellyttämän 
valmiuden ylläpitäminen tässä sopimuksessa 
määritellyin ehdoin.

8.6. Muut sote-palvelut Karvian VPK ry 1.1.2010

Kumppanuussopimus lääkinnällisestä ensiauttajatoiminnasta, Kauvatsan VPK ry Sopimuksen tarkoituksena on 
ensiauttajatasoisen lääkinnällisen 
pelastustoimen ja sen toiminnan edellyttämän 
valmiuden ylläpitäminen tässä sopimuksessa 
määritellyin ehdoin.

8.6. Muut sote-palvelut Kauvatsan VPK ry 1.1.2011

Kumppanuussopimus lääkinnällisestä ensiauttajatoiminnasta, Kiukaisten VPK ry Sopimuksen tarkoituksena on 
ensiauttajatasoisen lääkinnällisen 
pelastustoimen ja sen toiminnan edellyttämän 
valmiuden ylläpitäminen tässä sopimuksessa 
määritellyin ehdoin.

8.6. Muut sote-palvelut Kiukaisten VPK ry 1.3.2010

Kumppanuussopimus lääkinnällisestä ensiauttajatoiminnasta, Kokemäen VPK ry Sopimuksen tarkoituksena on 
ensiauttajatasoisen lääkinnällisen 
pelastustoimen ja sen toiminnan edellyttämän 
valmiuden ylläpitäminen tässä sopimuksessa 
määritellyin ehdoin.

8.6. Muut sote-palvelut Kokemäen VPK ry 1.1.2011

Kumppanuussopimus lääkinnällisestä ensiauttajatoiminnasta, Kullaan VPK ry Sopimuksen tarkoituksena on 
ensiauttajatasoisen lääkinnällisen 
pelastustoimen ja sen toiminnan edellyttämän 
valmiuden ylläpitäminen tässä sopimuksessa 
määritellyin ehdoin.

8.6. Muut sote-palvelut Kullaan VPK ry 1.1.2008

Kumppanuussopimus lääkinnällisestä ensiauttajatoiminnasta, Köyliön Läntinen 
VPK ry

Sopimuksen tarkoituksena on 
ensiauttajatasoisen lääkinnällisen 
pelastustoimen ja sen toiminnan edellyttämän 
valmiuden ylläpitäminen tässä sopimuksessa 
määritellyin ehdoin.

8.6. Muut sote-palvelut Köyliön Läntinen VPK ry 1.4.2013

Kumppanuussopimus lääkinnällisestä ensiauttajatoiminnasta, Köyliön VPK ry Sopimuksen tarkoituksena on 
ensiauttajatasoisen lääkinnällisen 
pelastustoimen ja sen toiminnan edellyttämän 
valmiuden ylläpitäminen tässä sopimuksessa 
määritellyin ehdoin.

8.6. Muut sote-palvelut Köyliön VPK ry 1.4.2013

Kumppanuussopimus lääkinnällisestä ensiauttajatoiminnasta, Köyliön 
Vuorenmaan VPK ry

Sopimuksen tarkoituksena on 
ensiauttajatasoisen lääkinnällisen 
pelastustoimen ja sen toiminnan edellyttämän 
valmiuden ylläpitäminen tässä sopimuksessa 
määritellyin ehdoin.

8.6. Muut sote-palvelut Köyliön Vuorenmaan VPK 
ry

1.4.2013

Kumppanuussopimus lääkinnällisestä ensiauttajatoiminnasta, Lapin VPK ry Sopimuksen tarkoituksena on 
ensiauttajatasoisen lääkinnällisen 
pelastustoimen ja sen toiminnan edellyttämän 
valmiuden ylläpitäminen tässä sopimuksessa 
määritellyin ehdoin.

8.6. Muut sote-palvelut Lapin VPK ry 1.4.2009

Kumppanuussopimus lääkinnällisestä ensiauttajatoiminnasta, Lassilan VPK ry Sopimuksen tarkoituksena on 
ensiauttajatasoisen lääkinnällisen 
pelastustoimen ja sen toiminnan edellyttämän 
valmiuden ylläpitäminen tässä sopimuksessa 
määritellyin ehdoin.

8.6. Muut sote-palvelut Lassilan VPK ry 1.4.2008



Kumppanuussopimus lääkinnällisestä ensiauttajatoiminnasta, Luvian VPK ry Sopimuksen tarkoituksena on 
ensiauttajatasoisen lääkinnällisen 
pelastustoimen ja sen toiminnan edellyttämän 
valmiuden ylläpitäminen tässä sopimuksessa 
määritellyin ehdoin.

8.6. Muut sote-palvelut Luvian VPK ry 1.1.2009

Kumppanuussopimus lääkinnällisestä ensiauttajatoiminnasta, Merikarvian VPK 
ry

Sopimuksen tarkoituksena on 
ensiauttajatasoisen lääkinnällisen 
pelastustoimen ja sen toiminnan edellyttämän 
valmiuden ylläpitäminen tässä sopimuksessa 
määritellyin ehdoin.

8.6. Muut sote-palvelut Merikarvian VPK ry 1.4.2008

Kumppanuussopimus lääkinnällisestä ensiauttajatoiminnasta, Nakkilan VPK ry Sopimuksen tarkoituksena on 
ensiauttajatasoisen lääkinnällisen 
pelastustoimen ja sen toiminnan edellyttämän 
valmiuden ylläpitäminen tässä sopimuksessa 
määritellyin ehdoin.

8.6. Muut sote-palvelut Nakkilan VPK ry 1.1.2011

Kumppanuussopimus lääkinnällisestä ensiauttajatoiminnasta, Noormarkun VPK 
ry

Sopimuksen tarkoituksena on 
ensiauttajatasoisen lääkinnällisen 
pelastustoimen ja sen toiminnan edellyttämän 
valmiuden ylläpitäminen tässä sopimuksessa 
määritellyin ehdoin.

8.6. Muut sote-palvelut Noormarkun VPK ry 1.4.2008

Kumppanuussopimus lääkinnällisestä ensiauttajatoiminnasta, Panelian VPK ry Sopimuksen tarkoituksena on 
ensiauttajatasoisen lääkinnällisen 
pelastustoimen ja sen toiminnan edellyttämän 
valmiuden ylläpitäminen tässä sopimuksessa 
määritellyin ehdoin.

8.6. Muut sote-palvelut Panelian VPK ry 1.3.2010

Kumppanuussopimus lääkinnällisestä ensiauttajatoiminnasta, Pomarkun VPK ry Sopimuksen tarkoituksena on 
ensiauttajatasoisen lääkinnällisen 
pelastustoimen ja sen toiminnan edellyttämän 
valmiuden ylläpitäminen tässä sopimuksessa 
määritellyin ehdoin.

8.6. Muut sote-palvelut Pomarkun VPK ry 1.4.2009

Kumppanuussopimus lääkinnällisestä ensiauttajatoiminnasta, Reposaaren VPK 
ry

Sopimuksen tarkoituksena on 
ensiauttajatasoisen lääkinnällisen 
pelastustoimen ja sen toiminnan edellyttämän 
valmiuden ylläpitäminen tässä sopimuksessa 
määritellyin ehdoin.

8.6. Muut sote-palvelut Reposaaren VPK ry 1.7.2009

Kumppanuussopimus lääkinnällisestä ensiauttajatoiminnasta, Sachtleben 
Pigments Oy, ensivasteryhmä

Sopimuksen tarkoituksena on 
ensiauttajatasoisen lääkinnällisen 
pelastustoimen ja sen toiminnan edellyttämän 
valmiuden ylläpitäminen tässä sopimuksessa 
määritellyin ehdoin.

8.6. Muut sote-palvelut Sachtleben Pigments Oy, 
ensivasteryhmä

1.9.2012

Kumppanuussopimus lääkinnällisestä ensiauttajatoiminnasta, 
Suurteollisuuspuisto Harjavalta, ensivasteryhmä

Sopimuksen tarkoituksena on 
ensiauttajatasoisen lääkinnällisen 
pelastustoimen ja sen toiminnan edellyttämän 
valmiuden ylläpitäminen tässä sopimuksessa 
määritellyin ehdoin.

8.6. Muut sote-palvelut Suurteollisuuspuisto 
Harjavalta, 
ensivasteryhmä

1.3.2011

Kumppanuussopimus lääkinnällisestä ensiauttajatoiminnasta, Säkylän VPK ry Sopimuksen tarkoituksena on 
ensiauttajatasoisen lääkinnällisen 
pelastustoimen ja sen toiminnan edellyttämän 
valmiuden ylläpitäminen tässä sopimuksessa 
määritellyin ehdoin.

8.6. Muut sote-palvelut Säkylän VPK ry 1.3.2014

Kumppanuussopimus lääkinnällisestä ensiauttajatoiminnasta, Tuiskulan VPK ry Sopimuksen tarkoituksena on 
ensiauttajatasoisen lääkinnällisen 
pelastustoimen ja sen toiminnan edellyttämän 
valmiuden ylläpitäminen tässä sopimuksessa 
määritellyin ehdoin.

8.6. Muut sote-palvelut Tuiskulan VPK ry 1.4.2013

Kumppanuussopimus lääkinnällisestä ensiauttajatoiminnasta, TVOn palokunnan 
ensivasteryhmä

Sopimuksen tarkoituksena on 
ensiauttajatasoisen lääkinnällisen 
pelastustoimen ja sen toiminnan edellyttämän 
valmiuden ylläpitäminen tässä sopimuksessa 
määritellyin ehdoin.

8.6. Muut sote-palvelut TVOn palokunnan 
ensivasteryhmä

1.1.2010

Kumppanuussopimus lääkinnällisestä ensiauttajatoiminnasta, Ulvilan VPK ry Sopimuksen tarkoituksena on 
ensiauttajatasoisen lääkinnällisen 
pelastustoimen ja sen toiminnan edellyttämän 
valmiuden ylläpitäminen tässä sopimuksessa 
määritellyin ehdoin.

8.6. Muut sote-palvelut Ulvilan VPK ry 1.1.2008

Kumppanuussopimus lääkinnällisestä ensiauttajatoiminnasta, Vampulan VPK ry Sopimuksen tarkoituksena on 
ensiauttajatasoisen lääkinnällisen 
pelastustoimen ja sen toiminnan edellyttämän 
valmiuden ylläpitäminen tässä sopimuksessa 
määritellyin ehdoin.

8.6. Muut sote-palvelut Vampulan VPK ry 4.6.2007

Käyttölupahakemus/-sitoumus, metsäpaloportaali-sivut, Ilmatieteen laitos Käyttöoikeudet metsäpaloportaalin sivuille, 
joka toimii Ilmatieteen laitoksen palvelimella. 

9.11. Muut palvelut Ilmatieteen laitos 7.6.2005

Käyttöoikeussopimus, BORIS-tietojärjestelmä BORIS-tilannekuvajärjestelmä on suomalaisten 
öljyvahinkojen torjuntaviranomaisten, 
Ilmatieteenlaitoksen ja VTS-palveluntarjoajan 
käyttöön tarkoitettu internet-pohjainen 
paikkatietojärjestelmä.

9.11. Muut palvelut Suomen ympäristökeskus 3.8.2021 2.8.2023

Käyttöoikeussopimus, PERA-tietojärjestelmä Sopimus PERA-tietojärjestelmän käytöstä ja 
siihen liittyvistä palveluista. PERA-
turvallisuusjohtamisen tietojärjestelmä on 
valtakunnallinen pelastuslaitosten käyttöön 
tarkoitettu turvallisuusjohtamisen apuväline, 
jonka tarkoituksena on parantaa 
pelastuslaitosten riskienhallintaa. Sen 
tavoitteena on pelastuslaitosten palvelukyvyn 
parantaminen järjestelmällisen 
riskinarvioinnin, -käsittelyn ja -hallinnan 
avulla.

9.11. Muut palvelut Keski-Suomen 
pelastuslaitos

1.1.2021 31.12.2022

Käyttöpalvelusopimus, kalustonhallintajärjestelmäpalvelu, Trail Systems Oy Sopimus koskee 
kalustonhallintajärjestelmäpalvelun 
käyttöönottoa, palvelinylläpitoa, asiakastukea 
ja jatkokehitystä.

2.1. Ohjelmistosopimukset ICT Trail Systems Oy 1.4.2021

Käyttösopimus, Euran VPK:n miehistöauto Satakunnan pelastuslaitoksella on oikeus 
käyttää Euran VPK:n omistamaa 
miehistöautoa päivittäisessä kalustonhuolto- 
ja palotarkastusajossa, sekä 
hälytystoiminnassa. VPK:lla on 
samanaikaisessa käyttötarpeessa etuoikeus 
käyttöön.

9) Muut palvelu- ja 
toimeksiantosopimukset

Euran VPK ry 1.4.2010

Käyttösopimus, pelastusvälinesarja, Kukonharjan VPK ry Sopimuksen kohde, Kukonharjan VPK ry:n 
omistama hydraulinen pelastusvälinesarja. 
Satakunnan pelastuslaitos huoltaa ja päivittää 
pelastusvälinesarjan ja se sijoitetaan 
sammutusautoon SA 431, joka on 
Kukonharjan VPK:n käytössä.

9) Muut palvelu- ja 
toimeksiantosopimukset

Kukonharjan 
Vapaaehtoinen 
palokunta ry

20.5.2021



Leasingsopimus 100758, rekisteritunnus RUN-533, Secto Automotive Oy Ambulanssin leasing-vuokrasopimus. 11.1. Kulkuneuvot Secto Automotive Oy 17.3.2021 16.3.2025
Leasingsopimus 100759, rekisteritunnus GOK-336, Secto Automotive Oy Ambulanssin leasing-vuokrasopimus 11.1. Kulkuneuvot Secto Automotive Oy 18.2.2021 17.2.2025
Leasingsopimus 1443, ambulanssi FNJ-201, Suomen Kalustoratkaisut Oy Ambulanssin rahoitusleasingsopimus 11.1. Kulkuneuvot Suomen Kalustoratkaisut 

Oy
31.5.2018 31.5.2022

Leasingsopimus 1444, ambulanssi FNJ-199, Suomen Kalustoratkaisut Oy Ambulanssin rahoitusleasingsopimus 11.1. Kulkuneuvot Suomen Kalustoratkaisut 
Oy

31.5.2018 31.5.2022

Leasingsopimus 93824, rekisteritunnus YKN-374, Secto Automotive Oy Ambulanssin leasing-vuokrasopimus 11.1. Kulkuneuvot Secto Automotive Oy 1.8.2020 31.7.2024
Leasingsopimus 94183, rekisteritunnus YKN-373, Secto Automotive Oy Ambulanssin leasingsopimus 11.1. Kulkuneuvot Secto Automotive Oy 1.8.2020 31.7.2024
Länsi-Suomen merivartioston ja Länsirannikon pelastuslaitosten 
yhteistoimintasuunnitelma, alusöljy- ja aluskemikaalionnettomuus

Suunnitelman tarkoituksena on vahvistaa 
yhteistyötä Länsi-Suomen merivartioston ja 
Länsirannikon pelastuslaitosten välillä. 
Toiminta pyritään suunnittelemaan siten, että 
ympäristövahingon torjunta on mahdollista 
toteuttaa tehokkaasti hallinnollisista yms. raja-
alueista riippumatta. Suunnitelma 
tarkastetaan erikseen tarvittaessa. Osapuolten 
edustajat tapaavat suunnitelman seurannan ja 
päivitysten johdosta vuosittain.

17) Yhteistyösopimukset Länsi-Suomen 
merivartiosto ja 
Länsirannikon 
pelastuslaitokset (Lapin, 
Oulu-Koillismaan, 
Jokilaaksojen, 
Pohjanmaan, 
Satakunnan, Keski-
Pohjanmaan ja 
Pietarsaaren sekä 
Varsinais-Suomen 
pelastuslaitokset)

17.9.2019

Mittauspalvelusopimus, polttonesteiden toimittaminen, Neste Markkinointi Oy Tällä sopimuksella Neste Markkinointi Oy ja 
Asiakas sopivat niistä ehdoista, joita 
sovelletaan Nesteen asiakkaalle antamaan 
asiakkaan säiliössä tai säiliöissä olevan 
polttonesteiden Mittauspalveluun ja 
mittaustulokseen perustuvaan automaattiseen 
polttonesteiden tilaus- ja toimituspalveluun. 
Mittauspalvelun suorittamista varten Neste 
asentaa asiakkaan säiliöön 
pinnanmittauslaitteen.

9.11. Muut palvelut Neste Markkinointi Oy 20.3.2015

Nakkilan VPK ry, lääkintä- ja valistus-johtokontin käyttö- ja huoltosopimus Nakkilan VPK huoltaa ja ylläpitää Nakkilan 
paloasemalle sijoitettua lääkintäkonttia ja 
valistus/johtokonttia. VPK vastaa lisäksi em. 
konttien käyttökuntoon laittamisesta sekä 
käytön jälkeisestä varastokuntoon 
laittamisesta. Lääkintäkontin osalta VPK vastaa 
lisäksi kontin käytönaikaisesta teknisestä 
toimivuudesta.

9.7. Kunnossapitopalvelut Nakkilan VPK ry 1.1.2012

Niinisalon varuskunnan sotilaspalokunnan ja Satakunnan pelastuslaitoksen 
yhteistoimintasopimus 

Tällä asiakirjalla sovitaan sopijaosapuolten 
välisestä yhteistoiminnasta, sekä kustannusten 
jakautumisesta. Yhteistoiminta pitää 
sisällään/käsittää mm. pelastustoimintaan 
osallistumista, viestiliikennettä, henkilö- ja 
kalustoresurssien käyttöä, henkilöstön 
koulutus- ja testaustoimintaa, kaluston 
huoltoa.

17) Yhteistyösopimukset Niinisalon varuskunnan 
sotilaspalokunta

1.3.2011

Numeron WFM –järjestelmän toimitussopimus, KuntaPro Oy Työvoimanhallintajärjestelmän toimitus 
Satakunnan pelastuslaitokselle. 
Henkilöstöresurssien hallintaan tarkoitettu 
järjestelmä.

2.1. Ohjelmistosopimukset ICT KuntaPro Oy 15.1.2019

Ohjelmistosopimus FireFit Henkilöstön fyysisen kunnon 
mittausohjelmisto

9.11. Muut palvelut Aino Health Management 
Oy

4.6.2018

Opetusyhteistyösopimus, Satakunnan ammattikorkeakoulu, Sosiaali- ja 
terveysala 

Tämä sopimus koskee sosiaali- ja terveysalan 
opiskelijoiden harjoittelua ja siihen liittyvää 
koulutus-, tutkimus- ja kehittämistoimintaa.

17) Yhteistyösopimukset Satakunnan 
ammattikorkeakoulu

1.4.2005

Palokuntasopimus, Ahlaisten Vapaaehtoinen Palokunta ry Satakunnan pelastuslaitos ja Ahlaisten 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Ahlaisten VPK ry 1.1.2008

Palokuntasopimus, Eurajoen Kuivalahden Vapaaehtoinen Palokunta ry Satakunnan pelastuslaitos ja Eurajoen 
Kuivalahden vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Eurajoen Kuivalahden 
VPK ry

1.1.2008

Palokuntasopimus, Eurajoen Vapaaehtoinen Palokunta ry Satakunnan pelastuslaitos ja Eurajoen 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Eurajoen VPK ry 1.1.2008

Palokuntasopimus, Euran Vapaaehtoinen palokunta ry Satakunnan pelastuslaitos ja Euran 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Euran VPK ry 1.1.2008



Palokuntasopimus, Harjavallan Vapaaehtoinen Palokunta ry Satakunnan pelastuslaitos ja Harjavallan 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Harjavallan VPK ry 1.1.2008

Palokuntasopimus, Hinnerjoen Vpk r.y. Satakunnan pelastuslaitos ja Hinnerjoen 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Hinnerjoen VPK ry 1.1.2008

Palokuntasopimus, Honkajoen Vpk ry Satakunnan pelastuslaitos ja Honkajoen 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Honkajoen VPK ry 1.1.2012

Palokuntasopimus, Honkilahden Vpk ry Satakunnan pelastuslaitos ja Honkilahden 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Honkilahden VPK ry 1.1.2008

Palokuntasopimus, Huhtamon Vapaaehtoinen Palokunta ry Satakunnan pelastuslaitos ja Huhtamon 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Huhtamon VPK ry 1.1.2009

Palokuntasopimus, Huittisten Vapaaehtoinen Palokunta ry Satakunnan pelastuslaitos ja Huittisten 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Huittisten VPK ry 1.1.2008

Palokuntasopimus, Jämijärven Vpk ry Satakunnan pelastuslaitos ja Jämijärven 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Jämijärven VPK ry 1.1.2012

Palokuntasopimus, Kaasmarkun Vapaaehtoinen Palokunta ry Satakunnan pelastuslaitos ja Kaasmarkun 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Kaasmarkun VPK ry 1.1.2008

Palokuntasopimus, Kairilan VPK ry Satakunnan pelastuslaitos ja Kairilan 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Kairilan VPK ry 1.1.2012

Palokuntasopimus, Kankaanpään Vapaaehtoinen Palokunta r.y. Satakunnan pelastuslaitos ja Kankaanpään 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Kankaanpään VPK ry 1.1.2008



Palokuntasopimus, Karvian V.P.K. ry Satakunnan pelastuslaitos ja Karvian 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Karvian VPK ry 1.1.2012

Palokuntasopimus, Kauttuan Tehtaiden Vapaaehtoinen Palokunta ry Satakunnan pelastuslaitos ja Kauttuan 
Tehtaiden vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Kauttuan Tehtaiden VPK 
ry

1.1.2008

Palokuntasopimus, Kauvatsan W.P.K. ry Satakunnan pelastuslaitos ja Kauvatsan W.P.K. 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Kauvatsan VPK ry 1.1.2008

Palokuntasopimus, Kiukaisten Vapaaehtoinen Palokunta ry Satakunnan pelastuslaitos ja Kiukaisten 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Kiukaisten VPK ry 1.1.2008

Palokuntasopimus, Kodisjoen kunnan V.P.K. r.y. Satakunnan pelastuslaitos ja Kodisjoen 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Kodisjoen kunnan VPK ry 1.1.2008

Palokuntasopimus, Kokemäen Vpk r.y. Satakunnan pelastuslaitos ja Kokemäen 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Kokemäen VPK ry 1.1.2008

Palokuntasopimus, Kukonharjan Vapaaehtoinen Palokunta ry Satakunnan pelastuslaitos ja Kukonharjan 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Kukonharjan VPK ry 1.1.2008

Palokuntasopimus, Kullaan Vapaaehtoinen Palokunta r.y. Satakunnan pelastuslaitos ja Kullaan 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Kullaan VPK ry 1.1.2008

Palokuntasopimus, Kuurolan V.P.K. ry Satakunnan pelastuslaitos ja Kuurolan 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Kuurolan VPK ry 1.1.2008

Palokuntasopimus, Köyliön Läntinen Vapaaehtoinen Palokunta ry Satakunnan pelastuslaitos ja Köyliön Läntinen 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Köyliön Läntinen VPK ry 1.1.2008



Palokuntasopimus, Köyliön Vpk ry Satakunnan pelastuslaitos ja Köyliön 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Köyliön VPK ry 1.1.2008

Palokuntasopimus, Köyliön Vuorenmaan Vapaaehtoinen Palokunta ry Satakunnan pelastuslaitos ja Köyliön 
Vuorenmaan vapaaehtoinen palokunta 
sopivat pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Köyliön Vuorenmaan VPK 
ry

1.1.2008

Palokuntasopimus, Lapin Vapaaehtoinen Palokunta ry Satakunnan pelastuslaitos ja Lapin 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Lapin VPK ry 1.1.2008

Palokuntasopimus, Lassilan Vapaaehtoinen palokunta r.y. Satakunnan pelastuslaitos ja Lassilan 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Lassilan VPK ry 1.1.2008

Palokuntasopimus, Lavian Vapaaehtoinen Palokunta ry Satakunnan pelastuslaitos ja Lavian 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Lavian VPK ry 1.1.2012

Palokuntasopimus, Luvian Vapaaehtoinen Palokunta r.y. Satakunnan pelastuslaitos ja Luvian 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Luvian VPK ry 1.1.2008

Palokuntasopimus, Länsi-Euran Vpk ry. Satakunnan pelastuslaitos ja Länsi-Euran 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Länsi-Euran VPK ry 1.1.2008

Palokuntasopimus, Merikarvian V.P.K. ry Satakunnan pelastuslaitos ja Merikarvian 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Merikarvian VPK ry 1.1.2008

Palokuntasopimus, Nakkilan Vapaaehtoinen Palokunta ry Satakunnan pelastuslaitos ja Nakkilan 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Nakkilan VPK ry 1.1.2008

Palokuntasopimus, Noormarkun Vapaaehtoinen Palokunta ry Satakunnan pelastuslaitos ja Noormarkun 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Noormarkun VPK ry 1.1.2009



Palokuntasopimus, Panelian Vapaaehtoinen Palokunta ry Satakunnan pelastuslaitos ja Panelian 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Panelian VPK ry 1.1.2008

Palokuntasopimus, Pihlavan Vpk r.y. Satakunnan pelastuslaitos ja Pihlavan 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Pihlavan VPK ry 1.1.2008

Palokuntasopimus, Pomarkun Vapaaehtoinen Palokunta ry Satakunnan pelastuslaitos ja Pomarkun 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Pomarkun VPK ry 1.1.2012

Palokuntasopimus, Porin Vapaaehtoinen Palokunta ry Satakunnan pelastuslaitos ja Porin 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Porin VPK ry 1.1.2008

Palokuntasopimus, Preiviikin VPK Ry Satakunnan pelastuslaitos ja Preiviikin 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Preiviikin VPK ry 1.1.2018 31.12.2019

Palokuntasopimus, Rauman Vapaaehtoinen Palokunta ry Satakunnan pelastuslaitos ja Rauman 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Rauman VPK ry 1.1.2008

Palokuntasopimus, Reposaaren Vapaaehtoinen Palokunta ry Satakunnan pelastuslaitos ja Reposaaren 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Reposaaren VPK ry 1.1.2008

Palokuntasopimus, Risten Vpk r.y. Satakunnan pelastuslaitos ja Risten 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Risten VPK ry 1.1.2008

Palokuntasopimus, Siikaisten Vapaaehtoinen Palokunta ry Satakunnan pelastuslaitos ja Siikaisten 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Siikaisten VPK ry 26.11.2011

Palokuntasopimus, Suttilan Vapaaehtoinen Palokunta r.y. Satakunnan pelastuslaitos ja Suttilan 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Suttilan VPK ry 1.1.2009



Palokuntasopimus, Säkylän Vapaaehtoinen Palokunta r.y. Satakunnan pelastuslaitos ja Säkylän 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Säkylän VPK ry 1.1.2008

Palokuntasopimus, Tuiskulan VPK ry Satakunnan pelastuslaitos ja Tuiskulan 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Tuiskulan VPK ry 1.1.2008

Palokuntasopimus, Ulvilan Vapaaehtoinen Palokunta r.y. Satakunnan pelastuslaitos ja Ulvilan 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Ulvilan VPK ry 1.1.2008

Palokuntasopimus, Uudenkoiviston Vapaaehtoinen Palokunta r.y. Satakunnan pelastuslaitos ja Uudenkoiviston 
vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Uudenkoiviston VPK ry 1.1.2008

Palokuntasopimus, Vampulan kunnan V.P.K. ry Satakunnan pelastuslaitos ja Vampulan 
kunnan vapaaehtoinen palokunta sopivat 
pelastustoimen tehtävistä, joista 
vapaaehtoinen palokunta sitoutuu osaltaan 
huolehtimaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
maksamia korvauksia ja tässä sopimuksessa 
määriteltyjä muita vastineita vastaan. Tässä 
sopimuksessa sovitaan molemminpuoliset 
vastuut ja velvoitteet, joita tarkastellaan 
määrätyiltä osin vuosittain.

3) Avustussopimukset Vampulan VPK ry 1.1.2008

Palvelusopimus (kumppanuushanke), Kuntaliitto Palvelut Oy Sopimus koskee Kuntaliitto Palvelut Oy:n 
pelastuslaitoksille tarjoamia henkilöstö- ja 
tukipalveluja.

9.11. Muut palvelut Kuntaliitto Palvelut Oy 1.1.2018

Palvelusopimus (päivystyspalvelu), Porin kaupungin ympäristövirasto Satakunnan pelastuslaitos tuottaa 
päivystyspalvelua Porin kaupungin 
ympäristövirastolle yhteisesti valmistellun 
toimintaohjeen mukaisesti. Toimintaohjeessa 
määritellään toiminnan sisältö, laajuus ja 
saatavuus.

9.8. Turvallisuuspalvelut Porin kaupungin 
ympäristövirasto

18.8.2014

Palvelusopimus (päivystyspalvelu), Porin Linjat Oy Satakunnan pelastuslaitos tuottaa 
päivystyspalvelua Porin Linjat Oy:lle yhteisesti 
valmistellun toimintaohjeen mukaisesti. 
Toimintaohjeessa määritellään toiminnan 
sisältö, laajuus ja saatavuus.

9.8. Turvallisuuspalvelut Porin Linjat Oy 10.10.2013

Palvelusopimus, SafetyPass SafetyPass osaamisen hallinnoinnin 
ohjelmistopalvelu

Ohjelmistosopimukset ICT Redicom Oy 1.1.2022 31.12.2023

Palvelusopimus turvallisuusverkon palveluista, Valtori Satakunnan pelastuslaitoksen ja Valtion tieto- 
ja viestintätekniikkakeskus Valtorin TUVE-
yksikön välinen turvallisuusverkon palveluista

2.4 Muut ICT-sopimukset Valtion tieto- ja 
viestintätekniikkakeskus 
Valtori

1.1.2019

Pelastustoimen yhteistoimintasopimus Suurteollisuuspuiston yritysten ja 
Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa

Pelastustoimen yhteistoimintasopimus 
Suurteollisuuspuiston yritysten (ABB Service 
Oy, Boliden Harjavalta Oy, ISS Security Oy, 
Kemira Oyj, Kemira GrowHow Oyj, OMG 
Harjavalta Nickel Oy) ja Satakunnan 
pelastuslaitoksen kanssa. 

Suurteollisuuspuisto ja pelastuslaitos sopivat 
tässä sopimuksessa Harjavallan 
Suurteollisuuspuistossa toimivien 
teollisuuspalokuntien yhteistoiminnasta 
pelastuslaitoksen kanssa.

17) Yhteistyösopimukset Suurteollisuuspuiston 
yritykset 

30.9.2005

Pelastustoiminnan johtaminen Etelä-Pohjanmaan ja Satakunnan 
pelastuslaitosten raja-alueilla

Pelastustoiminnan johtaminen Etelä-
Pohjanmaan ja Satakunnan pelastuslaitosten 
raja-alueilla

17) Yhteistyösopimukset Etelä-Pohjanmaan 
pelastuslaitos

26.8.2015

Pelastustoiminnan johtaminen Pohjanmaan ja Satakunnan pelastuslaitosten raja-
alueilla

Pelastustoiminnan johtaminen Pohjanmaan ja 
Satakunnan pelastuslaitosten raja-alueilla

17) Yhteistyösopimukset Pohjanmaan 
pelastuslaitos

31.8.2015

Pelastustoiminnan johtaminen Porin hätäkeskusalueella Pirkanmaan ja 
Satakunnan pelastuslaitosten raja-alueilla

Pelastustoiminnan johtaminen Porin 
hätäkeskusalueella Pirkanmaan ja Satakunnan 
pelastuslaitosten raja-alueilla

17) Yhteistyösopimukset Pirkanmaan 
pelastuslaitos

5.11.2014

Pilottisopimus, Maakuntien tilakeskus Tilakeskuksen tehtävänä on mm. tuottaa 
tietopalvelua Suomen julkisista sosiaali- ja 
terveysalan kiinteistöistä. 

2.3. Palvelusopimukset ICT Maakuntien tilakeskus 
Oy

25.8.2020

Porin prikaatin ja Satakunnan pelastuslaitoksen välinen yhteistoimintasopimus Tämän sopimuksen päämääränä on luoda 
edellytykset Porin prikaatin ja Satakunnan 
pelastuslaitoksen väliseen yhteistoimintaan 
kaikissa valmiustiloissa.

17) Yhteistyösopimukset Porin Prikaati 2.11.2020

Puitesopimus, pelastuslaitoksen irtokalusto, Dafo Oy Pelastuslaitoksen irtokaluston hankinta 10.3. Muut tavara- ja 
tarvikesopimukset

Dafo Oy 1.9.2018 31.12.2020

Puitesopimus, pelastuslaitoksen irtokalusto, Oy Sea Safety Scandinavia Ltd. Pelastuslaitoksen irtokaluston hankinta 10.3. Muut tavara- ja 
tarvikesopimukset

Oy Sea Safety 
Scandinavia Ltd

1.9.2018 31.12.2020

Puitesopimus, pelastuslaitoksen irtokalusto, Oy Veljekset Kulmala Ab Pelastuslaitoksen irtokaluston hankinta 10.3. Muut tavara- ja 
tarvikesopimukset

Oy Veljekset Kulmala Ab 1.9.2018 31.12.2020



Puitesopimus, pelastuslaitoksen irtokalusto, Pauli Moilanen Oy Pelastuslaitoksen irtokaluston hankinta 10.3. Muut tavara- ja 
tarvikesopimukset

Pauli Moilanen Oy 1.9.2018 31.12.2020

Puitesopimus, pelastuslaitoksen irtokalusto, Sharkmed Oy Pelastuslaitoksen irtokaluston hankinta 10.3. Muut tavara- ja 
tarvikesopimukset

Sharkmed Oy 1.9.2018 31.12.2020

Puitesopimus, pelastuslaitoksen irtokalusto, Tamrex Oy Pelastuslaitoksen irtokaluston hankinta 10.3. Muut tavara- ja 
tarvikesopimukset

Tamrex Oy 1.9.2018 31.12.2020

Puitesopimus, pelastuslaitoksen irtokalusto, Teknosafe Oy Pelastuslaitoksen irtokaluston hankinta 10.3. Muut tavara- ja 
tarvikesopimukset

Teknosafe Oy 1.9.2018 31.12.2020

Puitesopimus, pelastuslaitoksen irtokalusto, Turvata Oy Pelastuslaitoksen irtokaluston hankinta 10.3. Muut tavara- ja 
tarvikesopimukset

Turvata Oy 1.9.2018 31.12.2020

Puitesopimus, pelastuslaitoksen irtokalusto, Ursuk Oy Pelastuslaitoksen irtokaluston hankinta 10.3. Muut tavara- ja 
tarvikesopimukset

Ursuk Oy 1.9.2018 31.12.2020

Puitesopimus, pelastuslaitoksen irtokalusto, Veikko Nummela Oy Pelastuslaitoksen irtokaluston hankinta 10.3. Muut tavara- ja 
tarvikesopimukset

Veikko Nummela Oy 1.9.2018 31.12.2020

Rauman sataman palovesijärjestelmän koekäyttö Satakunnan pelastuslaitoksen Rauman 
paloaseman nimeämä yksikkö vastaa Rauman 
Satama Oy:n palovesijärjestelmän koekäytöstä

9) Muut palvelu- ja 
toimeksiantosopimukset

Rauman Satama Oy 8.3.2016

SaaS-palvelusopimus Merlot Palotarkastus, CGI Suomi Oy Merlot palotarkastusohjelmiston käyttö, 
ohjelmisto perustuu rakennustietojen pohjalle 
rakennettuun kohderekisteri-kokonaisuuteen. 
Palotarkastustietokanta ja kartta-aineistot 
sijaitsevat yhdessä palvelinympäristössä 
(sovellus- / tietokantapalvelin), josta tiedot 
ovat kaikkien käytössä verkkoyhteyden kautta 
(järjestelmä toimii myös Internetin kautta 
muodostetulla verkkoyhteydellä).

2.1. Ohjelmistosopimukset ICT CGI Suomi Oy 15.9.2021

Salassapitosopimus, Fortum Sähkönsiirto Oy Fortumin viranomaiskarttapalvelu VIRKA on 
lähinnä pelastusviranomaisille suunnattu 
palvelu, josta on mahdollista seurata Fortum 
Sähkönsiirron ja Fortum Espoo Distributionin 
jakeluverkon lähes reaaliaikaista tilaa.

13) Tietojen luovutussopimukset Fortum Sähkönsiirto Oy 26.6.2013

Satakunnan pelastuslaitoksen ja Länsi-Suomen Pelastusalan Liitto ry:n välinen 
yhteistyösopimus 

Tällä sopimuksella sovitaan 
palokuntatoiminnan edistämisestä 
Satakunnassa ja huolehditaan 
vapaaehtoispalokuntien toimintaedellytysten 
toteutumisesta.

17) Yhteistyösopimukset Länsi-Suomen 
Pelastusalan Liitto ry

1.1.2014

Satakunnan pelastuslaitoksen ja SMPS Pyhäjärven Järvipelastajat ry:n välinen 
yhteistoimintasopimus

Yhdistys avustaa tarvittaessa viranomaisia 
tämän yhteistoimintasopimuksen laajuudessa.

17) Yhteistyösopimukset SMPS Pyhäjärven 
Järvipelastajat ry

19.12.2008

Satakunnan pelastuslaitoksen ja Teollisuuden Voima Oyj:n välinen 
yhteistoimintasopimus

Tämä sopimus on tarkoitettu vahvistukseksi 
pitkäaikaiselle yhteistyölle pelastustoimessa. 
Sopijaosapuolet pyrkivät yhdessä kehittämään 
ja syventämään yhteistyötä 
tarkoituksenmukaisiksi katsomillaan tavoilla.

Tällä sopimuksella Satakunnan pelastuslaitos 
ja Teollisuuden Voima Oyj (TVO) sopivat TVO:n 
Olkiluodon voimalaitoksen laitospalokunnan 
toimimisesta pelastuslain 79-2011 25§:n 
tarkoittamana pelastuslaitoksen 
sopimuspalokuntana.

Sopimuksen tavoitteena on varmistaa ja 
edelleen parantaa pelastustoimen 
tehokkuutta siten, että pelastustoimen 
voimavarat: henkilöstö, ammatillinen 
osaaminen ja kalusto ovat parhaassa 
mahdollisessa käytössä. 

17) Yhteistyösopimukset Teollisuuden Voima Oyj 14.8.2014

Satakunnan pelastuslaitoksen ja Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen 
pelastustoiminnan yhteistoimintasopimus

Sopimuksen tarkoituksena on tehostaa ja 
kehittää pelastustoimintaa ja sen johtamista 
pelastustoimen alueilla riippumatta siitä, millä 
alueella onnettomuus on tapahtunut. 
Lähtökohtana on pelastustoiminnan nopea 
aloittaminen ja se ettei avustavia voimia sidota 
tarpeettomasti avustettavalle alueelle. 
Pelastuslaitokset ohjeistavat 
pelastustoimintaansa ja sen johtamista 
mahdollisimman yhdenmukaiseksi.

17) Yhteistyösopimukset Varsinais-Suomen 
pelastuslaitos

21.3.2019

Satakunnan pelastustoimen yhteistoimintasopimus, Satakunnan kunnat Tällä sopimuksella sopimuksessa mainitut 
kunnat sopivat pelastustoimen alueiden 
muodostamisesta annetun lain 1214/2001- 2 
ja 4 §:ssä tarkoitetun alueellisen 
pelastustoimen järjestämisestä 
valtioneuvoston vahvistamalla Satakunnan 
alueella.

17) Yhteistyösopimukset Satakunnan kunnat 1.1.2009

Satakunnan sopimuspalokuntien fyysisen toimintakyvyn testaus, Satakunnan 
ammattikorkeakoulu

Palvelukeskus Soteekki toteuttaa Satakunnan 
sopimuspalokunnille Pelastussukellusohjeen 
(SM) mukaiset fyysisen toimintakyvyn 
kartoitukset opiskelijatyönä, tutkinnon 
suorittaneen fysioterapeutin valvonnassa.

9.11. Muut palvelut Satakunnan 
ammattikorkeakoulu, 
SAMK
Palvelukeskus Soteekki

1.1.2021 31.12.2021

Siivoussopimus Satakunnan pelastuslaitoksen tiloista, Pori Siivouskohteena Satakunnan pelastuslaitoksen 
tilat Satakunnankatu 3:ssa ja Meri-Porin 
paloaseman tilat.

9.1. Siivouspalvelut / 
puhtauspalvelut

Porin kaupunki, tekninen 
palvelukeskus

1.10.2005

SmartNet-palvelu (maksupääte, hallintapalvelu), Oy Autotank Ab Polttoainejakamon ohjelmiston etähallinta 2.3. Palvelusopimukset ICT Oy Autotank Ab 23.1.2006
Sopimus BORIS-tietojärjestelmän käyttöoikeudesta Viranomaiskäyttöön tarkoitettu öljyvahinkojen 

torjunnan tietojärjestelmä.
9.11. Muut palvelut Suomen ympäristökeskus 3.8.2019 2.8.2021

Sopimus D-tehtävien käsittelystä Lifecare-tietojärjestelmässä Sopimus D-tehtävien käsittelystä Lifecare-
tietojärjestelmässä. Sopimuksen tavoitteena 
on, että uusi toimintatapa otetaan käyttöön 
osana Satakunnan ensihoitopalveluita.

2.1. Ohjelmistosopimukset ICT Porin perusturva 30.3.2020

Sopimus henkilötietojen käsittelystä, Pelastusopisto Tämä Rekisterinpitäjien ja Henkilötietojen 
käsittelijän välillä solmittu Sopimus 
henkilötietojen käsittelystä koskee 
Pelastustoimen toimenpiderekisteriä (Pronto).

2.1. Ohjelmistosopimukset ICT Pelastusopisto 7.3.2021



Sopimus KEMU- ja MERLOT palotarkastus-järjestelmien sähköisestä 
tiedonsiirrosta sekä KEMU-järjestelmän yhteiskäytöstä

Sopimuksen tarkoituksena on mahdollistaa 
sähköinen tiedonsiirto MERLOT 
Palotarkastusjärjestelmästä KEMU-
järjestelmään. Tämän sopimuksen 
tarkoituksena on myös mahdollistaa 
pelastusviranomaisen palveluksessa oleville 
määritellyille henkilöille pääsy KEMU-
järjestelmän tietoihin ja mahdollisuus 
muokata syöttämiään tietoja ko. 
järjestelmässä.

2.3. Palvelusopimukset ICT Tukes 19.10.2010

Sopimus Krivat-palvelun laskutuskäytänteistä, Kuntaliitto Palvelut Oy Krivat-palvelu on viranomaisten ja muiden 
turvallisuuskriittisten toimijoiden 
yhteistyöalusta etenkin suurhäiriötilanteissa. 
Tämän sopimuksen mukaisesti Kuntaliitto 
Palvelut laskuttaa pelastuslaitokselta 
täysimääräisesti pelastuslaitoksen Krivat-
käyttö- ja lisenssimaksut.

2.1. Ohjelmistosopimukset ICT Kuntaliitto Palvelut Oy 5.12.2020

Sopimus liikenteenohjausvaunusta Sopimus liikenteenohjausvaunun sijoituksesta 
ja käytöstä

17) Yhteistyösopimukset Tiehallinto 12.2.2003

Sopimus matkakorvauksen maksamisesta suorakorvausmenettelyllä Sopimus vakuutetulle myönnettävän 
matkakorvauksen maksamisesta 
suorakorvausmenettelyllä kuljetuspalvelujen 
tuottajalle. Tällä sopimuksella 
Kansaneläkelaitos ja allekirjoittanut 
kuljetuspalvelujen tuottaja sopivat Suomessa 
vakuutetulle henkilölle sairausvakuutuslain 
sekä Kansaneläkelaitoksen kuntoutuksesta ja 
kuntoutusrahaetuuksista annetun lain nojalla 
myönnettävän matkakorvauksen 
maksamisesta suorakorvausmenettelyllä 
palvelujen tuottajalle.

8.6. Muut sote-palvelut Kela 1.7.2007

Sopimus matkakorvausten maksamisesta valtakirjamenettelyllä, liittymissopimus Valtakirjasopimusmenettelyä koskevan 
runkosopimuksen liite 1. Kansaneläkelaitos ja 
sopimuksessa mainittu kuljetuspalvelujen 
tuottaja sopivat matkakorvausten 
maksamisesta valtakirjamenettelyllä 2.5.2005 
alkaen Kansaneläkelaitoksen, Suomen 
Sairaankuljetusliitto ry:n ja Suomen Punaisen 
ristin 3.12.2004 allekirjoittaman 
runkosopimuksen mukaisesti.

8.6. Muut sote-palvelut Kela 2.5.2005

Sopimus opiskelijaohjauksesta, Metropolia Ammattikorkeakoulu Oy Satakunnan pelastuslaitos/Porin 
keskuspaloasema ja Metropolia 
Ammattikorkeakoulu Oy ovat tehneet 
sopimuksen opiskelijaohjauksen yhteistyöstä 
ja koulutuskäytöstä.

17) Yhteistyösopimukset Metropolia 
Ammattikorkeakoulu Oy

25.2.2013

Sopimus opiskelijoiden ammattitaitoa edistävän ohjatun harjoittelun 
järjestämisestä, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Satakunnan pelastuslaitos ja Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu ovat tehneet sopimuksen 
sosiaali- ja terveysalan, humanistisen ja 
kasvatusalan opiskelijoiden ohjatun 
harjoittelun järjestämisestä. 

17) Yhteistyösopimukset Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu Oy

19.12.2017

Sopimus Pelastusharjoitusalueen käytöstä Osapuolten neuvottelujen perusteella ovat 
osapuolet tällä sopimuksella sopineet 
liitteestä 1 ilmenevät alueen ja sillä olevien 
rakennelmien käyttöoikeuden keskinäisestä 
luovuttamisesta Länsi-Suomen 
Pelastusharjoitusaluesäätiön ja 
pelastuslaitoksen välillä.

9.11. Muut palvelut Länsi-Suomen 
Pelastusharjoitusalue-
säätiö

17.7.2014

Sopimus pelastuslaitosten ICT-yhteistyöstä 2021-2022 Sopimus koskee Suomen pelastuslaitosten 
yhteistyötä niiden yhteisten ICT-järjestelmien 
ylläpidossa ja niiden kehittämisessä, mihin 
pelastuslaitoksilla on käyttövelvoite tai 
pelastuslaitokset ovat aiemmin sitoutuneet tai 
pelastustoimessa kansallisina hankkeina 
käynnistetään.

2.4 Muut ICT-sopimukset Pelastuslaitokset 1.1.2021 31.12.2022

Sopimus Pelastusopiston sopimushenkilöstön koulutusjärjestelmän 
koulutusmateriaalin käyttöoikeuden luovuttamisesta

Tällä sopimuksella sovitaan 
tekijänoikeudenalaisen 
sopimushenkilöstökoulutuksen 
koulutusmateriaalin luovuttamisesta 
pelastuslain 52.2 §:ssä tarkoitettuun 
koulutuskäyttöön muun kuin Pelastusopiston 
järjestäessä koulutus.

17) Yhteistyösopimukset Pelastusopisto 16.4.2021 31.12.2022

Sopimus pinnanmittauspalvelusta, Neste Markkinointi Oy Polttoainejakamon mittauspalvelut 9.11. Muut palvelut Neste Markkinointi Oy 24.1.2018 4.6.2021
Sopimus polttoaineista (Sahankatu 4, Rauma), Neste Markkinointi Oy Sopimus määrävälien toistuvasta täytöstä 

elinkeinonharjoittajille. Sopimus 
öljytuotteiden toimittamisesta tässä 
sopimuksessa mainituin ehdoin/Sopimus 
määrävälein toistuvasta täytöstä 
paloasemalle.

10.3. Muut tavara- ja 
tarvikesopimukset

Neste Markkinointi Oy 1.1.2018

Sopimus polttoaineista (Satakunnankatu 3, Pori), Neste Markkinointi Oy Sopimus määrävälein toistuvasta täytöstä 
paloasemalle. Sopimus öljytuotteiden 
toimittamisesta tässä sopimuksessa mainituin 
ehdoin.

10.3. Muut tavara- ja 
tarvikesopimukset

Neste Markkinointi Oy

Sopimus Satakunnan pelastuslaitoksen ja Satakunnan Sopimuspalokunnat ry:n 
välillä

Tämän sopimuksen tarkoituksena on luoda 
järjestäytynyt ja toimiva peruste alueelliselle 
pelastustoimelle siltä osin kuin se koskee 
pelastuslaitoksen ja sille palveluja tuottavien 
palokuntayhdistysten ja muiden 
yhteystyötahojen keskinäistä yhteistoimintaa.

17) Yhteistyösopimukset Satakunnan 
Sopimuspalokunnat ry

8.12.2006

Sopimus Satakunnan pelastuslaitoksen oikeudesta käyttää ensihoitotehtävien 
käsittelyssä Satakunnan sairaanhoitopiirin Lifecare -tietojärjestelmää

Satakunnan pelastuslaitoksen 
ensihoitopalvelun työntekijät saavat käyttää 
ensihoitopalvelun tehtävien käsittelyyn, 
tietojen katseluun ja kirjaamiseen Satakunnan 
sairaanhoitopiirin Lifecare -tietojärjestelmää.

2.1. Ohjelmistosopimukset ICT Satakunnan 
sairaanhoitopiirin 
kuntayhtymä

1.1.2021

Sopimus Satakunnan pelastuslaitoksen Porin toimialueen sairaankuljetuksen 
lääkehankinnoista

Satakunnan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 
sitoutuu tällä sopimuksella toimittamaan 
Satakunnan pelastuslaitoksen Porin 
toimialueen sairaankuljetuksen tarvitsemat 
lääkkeet.

10.3. Muut tavara- ja 
tarvikesopimukset

Satakunnan 
sairaanhoitopiiri

25.4.2005



Sopimus Satakunnan sairaanhoitopiirin keskusvaraston käytöstä Tämä sopimus koskee Satakunnan 
pelastuslaitoksen lupaa ostaa 
sairaanhoitotarvikkeita Satakunnan 
sairaanhoitopiirin keskusvarastosta (vain 
varaston tuotevalikoimasta).

10.3. Muut tavara- ja 
tarvikesopimukset

Satakunnan 
sairaanhoitopiiri

1.1.2008

Sopimus tehtävistä tuntitöistä (pelastusharjoitusalue) Sopimus koskee Länsi-Suomen 
pelastusharjoitusalueella suoritettavia 
harjoitusten valmistelutehtäviä ja muita 
vastaavia tehtäviä, jotka soveltuvat 
Satakunnan pelastuslaitoksen tehtäväksi.

9.11. Muut palvelut Länsirannikon Koulutus 
Oy / WinNova

11.12.2014

Sopimus terveysalan ohjatun harjoittelun järjestämisestä, Savonia-
ammattikorkeakoulu

Satakunnan pelastuslaitoksen sekä Savonia-
ammattikorkeakoulu Terveysala Kuopion 
yksikön sopimus terveysalan opiskelijoiden 
ohjatun harjoittelun järjestämisestä.

17) Yhteistyösopimukset Savonia-
ammattikorkeakoulu

1.11.2009

Sopimus toimenpiderekisterin (PRONTO) tietojen luovuttamisesta Sopimus koskee pelastuslaitoksen 
toimenpiderekisterin (PRONTO) tietojen 
luovuttamista.

13) Tietojen luovutussopimukset Pelastusopisto 10.5.2017

Sopimus työssäoppimisen ja ammattiosaamisen näyttöjen järjestämisestä, Porin 
ammattiopisto

Työssäoppimisen /ammattiosaamisen 
näyttöjen järjestäminen ja siihen liittyvä 
työnjako oppilaitoksen ja yrityksen kesken.

17) Yhteistyösopimukset Porin ammattiopisto 4.4.2007

Sopimus yhteistyöstä, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos Sopimuksen tarkoituksena on vahvistaa 
yhteistyötä pelastuslaitosten välillä vakavassa 
ydinvoimalaitosonnettomuudessa, 
merkittävässä säteilyonnettomuudessa tai 
uhkatilanteessa.

17) Yhteistyösopimukset Itä-Uudenmaan 
pelastuslaitos

1.11.2013

Sopimus yksikönjohtajan varallaolosta, Karvian VPK ja Karvian kunta Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia 
yksikönjohtajan varallaolosta, jonka Karvian 
VPK tuottaa Karvian kunnalle tässä 
sopimuksessa määritellyillä ehdoilla. 
Sopimuksen osapuolet: Karvian kunta, Karvian 
VPK ry ja Satakunnan pelastuslaitos.

3) Avustussopimukset Karvian VPK ja Karvian 
kunta

21.9.2018

Sopimus öljyvahinkojen torjunnasta Öljyvahinkojen torjunnan hoito Porin sataman 
alueella

9.1. Siivouspalvelut / 
puhtauspalvelut

Porin Satama 1.2.2006

Säkylän VPK:n omistaman miehistökuljetusauton käyttösopimus Satakunnan pelastuslaitoksen Säkylän 
toimipisteellä on oikeus käyttää kyseistä 
ajoneuvoa pelastustoimen käytössä 
noudattaen auton käytöstä annettua 
käyttöohjetta.

9) Muut palvelu- ja 
toimeksiantosopimukset

Säkylän VPK ry 21.12.2003

Tietojenkäsittelysopimus, Valtori Satakunnan pelastuslaitoksen ja Valtion tieto- 
ja viestintätekniikkakeskus Valtorin TUVE-
yksikön välinen tietojenkäsittelysopimus.

2.4 Muut ICT-sopimukset Valtion tieto- ja 
viestintätekniikkakeskus 
Valtori, TUVE-yksikkö

14.8.2018

Toimikorttisopimus, päätös, Digi- ja väestötietovirasto Organisaatio ottaa korttien tilaus- ja 
hallintojärjestelmän (Vartti) käyttöön.

9.11. Muut palvelut Digi- ja väestötietovirasto 11.3.2021 10.3.2026

Tutkimus/opinnäytetyön lupa, Metropolia Tutkimus/opinnäytetyön lupa: Ensivasteiden 
täydennyskoulutus-suunnitelma Satakunnan 
sairaanhoitopiirille.

4) Hanke- ja projektisopimukset Metropolia 23.9.2021 27.5.2022

Tutkimuslupahakemus pelastuslaitoksille: Ensihoitojärjestelmän kestävyys 
yhteiskunnan häiriötilanteissa ja poikkeusoloissa

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää 
suomalaisen ensihoitojärjestelmän nykyistä 
varautumista yhteiskunnan häiriötilanteisiin, 
poikkeustilan vaikutuksia työssäjaksamiseen, 
varautumisen kehittämistarpeita sekä 
ensihoitohenkilöstön varautumisosaamista.

4) Hanke- ja projektisopimukset Kaakkois-Suomen 
ammattikorkeakoulu Oy

1.10.2020 31.12.2023

Vakuutussopimus, ryhmätapaturmavakuutus Vakuutus on voimassa Satakunnan 
pelastuslaitoksen järjestämässä tai 
hyväksymässä ensihoitajien, 
tilannekeskuspäivystäjien ja palomestarien 
työpaikkaliikunnassa. Vakuutus on voimassa 
vakuutuksenottajan järjestämässä 
harrastetoiminnassa sekä edellä mainittuihin 
toimintoihin liittyvillä välittömillä matkoilla.

14) Vakuutukset Pohjola Vakuutus Oy 1.8.2019

Valmiusryhmän kuljetusta koskeva sopimus/Satakunnan sairaanhoitopiiri, 
Satakunnan pelastuslaitos, Porin vapaaehtoinen palokunta ry

Tämä sopimus koskee Satakunnan 
sairaanhoitopiirin ensihoidon valmiusryhmän 
kuljetusta onnettomuuspaikalle, toiminta-
alueena koko Satakunnan sairaanhoitopiiri, 
tarvittaessa valmiusryhmä voidaan kuljettaa 
ko. alueen ulkopuolelle.

9.6. Kuljetukset Satakunnan 
sairaanhoitopiiri, 
Satakunnan 
pelastuslaitos, Porin 
vapaaehtoinen palokunta 
ry

1.2.2010

VIRVE-palvelusopimus, Suomen Erillisverkot Oy VIRVE-palvelusopimuksen tarkoituksena on 
luoda kokonaisvaltainen ratkaisu Suomen 
Erillisverkot Oy:n asiakkaan VIRVE-palveluihin. 
Sopimus tarjoaa palvelualustan, jolle 
asiakkaalle räätälöitävät VIRVE-ratkaisut 
voidaan perustaa.

2.3. Palvelusopimukset ICT Suomen Erillisverkot Oy 27.7.2005

VIRVE-viranomaisliittymäsopimus, Suomen Erillisverkot Oy VIRVE-viranomaisliittymäsopimus 
tarkoituksena on luoda kokonaisvaltainen 
ratkaisu Suomen Erillisverkot Oy:n 
viranomaisasiakkaan VIRVE-viestintään. 
Sopimus tarjoaa palvelualustan, jolle 
asiakkaalle räätälöitävät VIRVE-ratkaisut 
voidaan perustaa.

2.3. Palvelusopimukset ICT Suomen Erillisverkot Oy 27.7.2005

Vuokrasopimus, asuinhuoneisto, ensihoito, Noormarkku Ensihoidon käyttöön vuokrattu 
asuinhuoneisto, Palotie 3 C 21, Noormarkku.

16) Vuokrasopimukset Porin YH-Asunnot Oy 1.1.2022 31.12.2022

Vuokrasopimus, Jämijärven paloaseman halli Jämijärven kunnan omistama paloaseman 
halli.

16) Vuokrasopimukset Jämijärven kunta 1.1.2009

Vuokrasopimus, Kodisjoen paloasema (uusi) Vuokrasopimus, Kodisjoen paloasema (uusi), 
Silontie 5.

16) Vuokrasopimukset Rauman kaupunki 1.1.2009

Vuokrasopimus, Kodisjoen vanha paloasema Vuokrasopimus, Kodisjoen vanha paloasema, 
Silontie 5 B.

16) Vuokrasopimukset Rauman kaupunki 1.1.2009

Vuokrasopimus, liikehuoneisto, Noormarkku, Hallipolku Liikehuoneiston vuokraus, Noormarkku, 
Hallipolku 2. Käyttötarkoitus: Säiliöpaloauton 
ja miehistönkuljetusauton  säilytystila.

Vuokrasopimukset Kiinteistöyhtymä Jokinen 1.1.2022 31.12.2023

Vuokrasopimus, liikehuoneisto, Noormarkku, Heikkiläntie Liikehuoneiston vuokraus, Noormarkku, 
Heikkiläntie 10. Sammutusauton ja veneen 
sekä muun kaluston säilytystila.

Vuokrasopimukset Mäntykorpi & kumpp. 1.1.2022 31.12.2023

Vuokrasopimus, liikehuoneisto, Rauma Toimistotila/kalustohalli, paloasema Rauman 
VPK:n käyttöön, Siikapolku 2, Rauma.

16) Vuokrasopimukset Saarlink Oy 1.6.2009

Vuokrasopimus, Meriasema, Rauma Rauman kaupungin omistama kiinteistö, 
Rauman paloseman meriasema.

16) Vuokrasopimukset Rauman kaupunki 1.1.2021



Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö, Ahlainen, Pori Porin kaupungin omistama 
paloasemarakennus, Ahlaistentie 703, 
Ahlainen, Pori.

16) Vuokrasopimukset Porin kaupunki 1.1.2009

Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö, Harjavalta Harjavallan kaupungin omistama 
paloasemarakennus.

16) Vuokrasopimukset Harjavallan kaupunki 1.1.2009

Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö, Hinnerjoki Euran kunnan omistama paloasemakiinteistö. 16) Vuokrasopimukset Euran kunta 1.3.2010

Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö, Honkajoki Honkajoen kunnan omistama 
paloasemakiinteistö.

16) Vuokrasopimukset Honkajoen kunta 1.1.2009

Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö, Huittinen Huittisten kaupungin omistama 
paloasemarakennus.

16) Vuokrasopimukset Huittisten kaupunki 1.1.2009

Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö, Jämijärvi Jämijärven kunnan omistama 
paloasemakiinteistö.

16) Vuokrasopimukset Jämijärven kunta 1.1.2009

Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö, Kaasmarkku, Ulvila Ulvilan kaupungin omistama 
paloasemarakennus, Leineperintie, 
Kaasmarkku, Ulvila.

16) Vuokrasopimukset Ulvilan kaupunki 1.1.2009

Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö, Kairila, Noormarkku Noormarkun kunnan omistama 
paloasemarakennus, Harjantie 1670, Lassila.

16) Vuokrasopimukset Noormarkun kunta 1.1.2009

Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö, Kankaanpää Kankaanpään kaupungin omistama 
paloasemarakennus, Rautatienkatu 3, 
Kankaanpää.

16) Vuokrasopimukset Kankaanpään kaupunki 1.1.2009

Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö, Kanta-Pori Kiinteistö Oy Porin Poliisitalo, Satakunnankatu 
3-5, Kanta-Porin paloasema.

16) Vuokrasopimukset Porin Toimitilat Oy 1.1.2010

Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö, Karvia Karvian kunnan omistama 
paloasemarakennus, Riskunkatu 4, Karvia.

16) Vuokrasopimukset Karvian kunta 1.1.2009

Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö, Kauvatsa, Kokemäki Kokemäen kaupungin omistama 
paloasemakiinteistö, Yttiläntie 277, Kauvatsa.

16) Vuokrasopimukset Kokemäen kaupunki 1.1.2009

Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö, Kokemäki Kokemäen kaupungin omistama 
paloasemakiinteistö, Haapionkatu 23, 
Kokemäki.

16) Vuokrasopimukset Kokemäen kaupunki 1.1.2009

Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö, Kuivalahti, Eurajoki Eurajoen kunnan omistama 
paloasemarakennus.

16) Vuokrasopimukset Eurajoen kunta 1.1.2009

Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö, Kullaa, Ulvila Ulvilan kaupungin omistama 
paloasemarakennus, Teollisuustie 17, Kullaa, 
Ulvila.

16) Vuokrasopimukset Ulvilan kaupunki 1.1.2009

Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö, Lassila, Noormarkku Noormarkun kunnan omistama 
paloasemakiinteistö, Laviantie 2377, Lassila, 
Noormarkku.

16) Vuokrasopimukset Noormarkun kunta 1.1.2009

Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö, Lattomeri, Pori Porin kaupungin omistama 
paloasemarakennus, Pinomäentie 661, 
Lattomeri, Pori.

16) Vuokrasopimukset Porin kaupunki 1.1.2009

Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö, Lavia Lavian kunnan omistama paloasemakiinteistö. 16) Vuokrasopimukset Lavian kunta 1.1.2009

Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö, Linnaintie 5, Eurajoki Eurajoen kunnan omistama 
paloasemarakennus.

16) Vuokrasopimukset Eurajoen kunta 1.1.2014

Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö, Luvia Luvian kunnan omistama paloasemakiinteistö, 
Tasalantie 2, Luvia.

16) Vuokrasopimukset Luvian kunta 1.1.2009

Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö, Meri-Pori Porin kaupungin omistama 
paloasemarakennus, Eerontie 1, Meri-Pori.

16) Vuokrasopimukset Porin kaupunki 1.1.2009

Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö, Merikarvia Merikarvian kunnan omistama 
paloasemakiinteistö, Lounasvaarantie 1, 
Merikarvia.

16) Vuokrasopimukset Merikarvian kunta 1.1.2009

Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö, Nakkila Nakkilan kunnan omistama 
paloasemakiinteistö, Rantakareksentie 4, 
Nakkila.

16) Vuokrasopimukset Nakkilan kunta 1.1.2009

Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö, Noormarkku Noormarkun kunnan omistama 
paloasemarakennus, Palotie 4, Noormarkku.

16) Vuokrasopimukset Noormarkun kunta 1.1.2009

Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö, Panelia Euran kunnan omistama paloasemakiinteistö. 16) Vuokrasopimukset Euran kunta 1.3.2010

Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö, Pomarkku Pomarkun kunnan omistama 
paloasemarakennus, Palokuja 1, Pomarkku.

16) Vuokrasopimukset Pomarkun kunta 1.1.2009

Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö, Rauma, Lapin paloasema Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö, Lapin 
paloasema.

16) Vuokrasopimukset Rauman kaupunki 1.1.2009

Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö, Rauman paloasema Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö, Rauman 
paloasema, pääasema, Sahankatu 4.

16) Vuokrasopimukset Rauman kaupunki 1.1.2009

Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö, Satakunnankatu, Eura Euran kunnan omistama paloasemakiinteistö. 16) Vuokrasopimukset Euran kunta 1.3.2010

Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö, Siikainen Siikaisten kunnan omistama 
paloasemarakennus, Lukkarintie 3, Siikainen.

16) Vuokrasopimukset Siikaisten kunta 1.1.2009

Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö, Säkylä Säkylän kunnan omistama 
paloasemarakennus, Palomiehentie 2, Säkylä.

16) Vuokrasopimukset Säkylän kunta 1.1.2009

Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö, Vampula, Huittinen Huittisten kaupungin omistama 
paloasemarakennus, Vampula.

16) Vuokrasopimukset Huittisten kaupunki 1.1.2009

Vuokrasopimus, paloasemakiinteistö,, Ulvila Ulvilan kaupungin omistama 
paloasemarakennus, Kiltatie 1, Vanha-Ulvila.

16) Vuokrasopimukset Ulvilan kaupunki 1.1.2009

Vuokrasopimus, paloaseman koulutustila, Noormarkku Noormarkun kunnan omistama rakennus, 
Palotie, Noormarkku

16) Vuokrasopimukset Noormarkun kunta 1.1.2009

Vuokrasopimus, paloaseman tilat Törmälässä, jämijärvi Jämijärven kunnan omistaman Jämijärven 
paloaseman tilat Törmälässä, nykyiseltä 
nimeltään Kipinäkellari.

16) Vuokrasopimukset Jämijärven kunta 1.1.2009

Vuokrasopimus, paloaseman varastorakennus, Kullaa Ulvilan kaupungin omistaman Kullaan 
paloaseman varastorakennus.

16) Vuokrasopimukset Ulvilan kaupunki 1.1.2022

Vuokrasopimus, teollisuushallin osa, Huittinen Vuokrasopimus, teollisuushallin osa, 
Huittinen, VPK tilavuokra.

16) Vuokrasopimukset Visiondi Oy 1.2.2017 31.1.2027

Vuokrasopimus, varastorakennus, Lapin paloasema Rauman kaupungin omistama Lapin 
paloaseman varastorakennus, Kirkkotie 4, 
Lappi.

16) Vuokrasopimukset Rauman kaupunki 1.1.2022

Vuokrasopimus, VSS-tilat ja toimistorakennus, Rauman paloasema Vuokrasopimus, VSS-tilat ja toimistorakennus, 
Rauman paloasema, Sahankatu 4.

16) Vuokrasopimukset Rauman kaupunki 1.1.2009

Vuokrasopimus, öljyntorjuntakaluston varastorakennus, Harjavalta Harjavallan kaupungin omistama 
öljyntorjuntakaluston varastorakennus.

16) Vuokrasopimukset Harjavallan kaupunki 1.1.2009

Vuokrasopimus, öljyntorjuntarakennus, Huittinen Huittisten kaupungin omistama 
öljyntorjuntarakennus.

16) Vuokrasopimukset Huittisten kaupunki 1.1.2009

Vuokrasopimus, öljyntorjuntarakennus, Ulvila Ulvilan kaupungin omistama 
öljyntorjuntarakennus, Kiltatie 1, Vanha-Ulvila.

16) Vuokrasopimukset Ulvilan kaupunki 1.1.2010



Vuokrasopimus, öljyntorjuntavarasto, Kankaanpää Kankaanpään kaupungin omistama 
öljyntorjuntavarasto, Rautatienkatu 3, 
Kankaanpää

16) Vuokrasopimukset Kankaanpään kaupunki 1.1.2009

Vuokrasopimus, öljyntorjuntavarasto, Karvia Karvian kunnan omistama 
öljyntorjuntavarasto, Riskunkatu 4, Karvia

16) Vuokrasopimukset Karvian kunta 1.1.2009

Vuokrasopimus, öljyntorjuntavarasto, Kokemäki Kokemäen kaupungin omistama 
öljyntorjuntavarasto, Haapionkatu 23, 
Kokemäki.

16) Vuokrasopimukset Kokemäen kaupunki 1.1.2009

Vuokrasopimus, öljyntorjuntavarasto, Luvia Luvian kunnan omistama öljyntorjuntavarasto, 
Tasalantie 2, Luvia.

16) Vuokrasopimukset Luvian kunta 1.1.2009

Vuokrasopimus, öljyntorjuntavarasto, Merikarvia Merikarvian kunnan omistama 
öljyntorjuntavarasto.

16) Vuokrasopimukset Merikarvian kunta 1.1.2009

Vuokrasopimus, öljyntorjuntavarasto, Nakkila Nakkilan kunnan omistama 
öljyntorjuntavarasto, Rantakareksentie 4, 
Nakkila.

16) Vuokrasopimukset Nakkilan kunta 1.1.2009

Vuokrasopimus, öljyntorjuntavarasto/venesuuli, Hilskansaari, Meri-Pori Porin kaupungin omistama 
öljyntorjuntavarasto/venesuuli, Hilskansaari, 
Meri-Pori.

16) Vuokrasopimukset Porin kaupunki 1.1.2009

Väestötietojärjestelmän rakennustietojen toimittaminen aluepelastuslaitokselle, 
Väestörekisterikeskus

Jatkuva lupa/sopimus sekä valtakirja tietojen 
tilaamiseksi aluepelastuslaitoksen puolesta.

13) Tietojen luovutussopimukset Väestörekisterikeskus 28.12.2010

Väestötietojärjestelmän suorakäyttöoikeus, Väestörekisterikeskus Satakunnan pelastuslaitos tilaa 
Väestörekisterikeskuksen 27.1.2004 
myöntämässä suorakäyttöluvassa dnro 
90/40/04 myönnetyn suorakäyttöyhteyden 
väestötietojärjestelmään.

13) Tietojen luovutussopimukset Väestörekisterikeskus 27.1.2004

Yhteishankintasopimus - Onnettomuuksien ehkäisyn -tietojärjestelmän ja 
sähköisen asiointialustan kehittäminen

Yhteishankintasopimus - Onnettomuuksien 
ehkäisyn -tietojärjestelmän ja sähköisen 
asiointialustan kehittäminen. Sopijapuolet 
sopivat tällä sopimuksella 
hankintayhteistyöstä onnettomuuksien 
ehkäisyn tietojärjestelmän sekä siihen liittyvän 
sähköisen asiointialustan hankinnassa ja 
ylläpidosta.

Onnettomuuksien ehkäisyn uuden 
tietojärjestelmähankinnan tavoitteena on 
kehittää pelastustoimen onnettomuuksien 
ehkäisyyn ja valvontatoiminnan käyttöön uusi 
tietojärjestelmä, joka tukee toiminnan 
prosessien uudistamista ja yhtenäisten 
toimintatapojen kehittämistä. Lisäksi 
tietojärjestelmähankinnan tavoitteena on 
mahdollistaa sähköisten palveluiden 
kehittäminen tukemaan pelastustoiminnan 
prosesseja ja asiakkaiden sähköistä asiointia.

2.1. Ohjelmistosopimukset ICT Sisäministeriön 
pelastusosasto

28.1.2021

Yhteistoimintasopimus lääkintäkontti valmiudesta Satakunnassa, Satakunnan 
sairaanhoitopiiri 

Sopimuksen tarkoituksena on ylläpitää sekä 
toteuttaa yhteistoiminnassa 
suuronnettomuustilanteiden varalle 
lääkintäkontin toimintavalmiutta Satakunnan 
maakunnan alueella tässä sopimuksessa 
määritellyin ehdoin. Tässä sopimuksessa 
sovitaan Satakunnan pelastuslaitoksen 
omistaman, sekä Satakunnan 
sairaanhoitopiirin varustaman lääkintäkontin 
yhteistoiminnasta. 

17) Yhteistyösopimukset Satakunnan 
sairaanhoitopiiri 

1.6.2012

Yhteistoimintasopimus, Ilmailulaitos Porin lentoasema Tällä sopimuksella Satakunnan pelastuslaitos 
ja Porin lentoasema pyrkivät toteuttamaan ja 
varmistamaan pelastustoimen palvelutason ja 
omatoimisen varautumisen ja näiden 
kehittämisen vastaamaan Porin kaupungin 
pelastustoimen neuvottelukunnan vuonna 
2004 hyväksymää pelastustoimen 
palvelutasoa ICAO:n asettamia vaatimuksia. 

Sopimuksen tavoitteena on varmistaa ja 
edelleen parantaa pelastustoimen 
tehokkuutta siten, että pelastustoimen 
voimavarat - henkilöstö, ammatillinen 
osaaminen ja kalusto ovat parhaassa 
mahdollisessa käytössä. 

17) Yhteistyösopimukset Ilmailulaitos Porin 
lentoasema

31.8.2005

Yhteistoimintasopimus, Isojärven Järvipelastusyhdistys Satakunnan pelastuslaitoksen ja Suomen 
Meripelastusseuran jäsenyhdistys Isojärven 
Järvipelastusyhdistyksen välinen 
yhteistoimintasopimus.

17) Yhteistyösopimukset Isojärven 
Järvipelastusyhdistys

18.11.2015

Yhteistoimintasopimus, nostolava-autokalusto, Pori Energia Yhteistoimintasopimus nostolava-
autokalustosta.

17) Yhteistyösopimukset Pori Energia 1.1.2003

Yhteistoimintasopimus, palontutkinta, Varsinais-Suomen pelastuslaitos Sopimus tehdään palontutkinnan laadun 
parantamiseksi ja erityisesti pelastustoiminnan 
kulun selvittämisen objektiivisuuden 
lisäämiseksi. Yhteistoiminta rajataan 
koskemaan vain laajoja ja haastavia 
palontutkintoja.

17) Yhteistyösopimukset Varsinais-Suomen 
pelastuslaitos

24.6.2020

Yhteistoimintasopimus, Sachtleben Pigments Oy (nyk. Venator Oy) Tämä sopimus on tarkoitettu sopimukseksi 
pitkäaikaiselle yhteistyölle, jota 
sopijaosapuolet pyrkivät yhdessä kehittämään 
ja syventämään tarkoituksenmukaisiksi 
katsomillaan tavoilla.

Osapuolet yhdessä asettavat saavutettavat 
tavoitteet, jotka edistävät pelastustoimen ja 
Kaanaan teollisuuspuiston tarpeita.

Sopimuksen tavoitteena on varmistaa ja 
edelleen parantaa pelastustoimen 
tehokkuutta siten, että pelastustoimen 
voimavarat - henkilöstö, ammatillinen 
osaaminen ja kalusto ovat parhaassa 
mahdollisessa käytössä. 

17) Yhteistyösopimukset Sachtleben Pigments Oy 
(nyk. Venator Oy)

24.4.2012



Yhteistyösopimus palo- ja palonsyyntutkinnasta, Lounais-Suomen poliisilaitos Sopimuksen tarkoituksena on sopia palo- ja 
palonsyyntutkinnasta poliisin ja 
pelastuslaitoksen kesken.

17) Yhteistyösopimukset Lounais-Suomen 
poliisilaitos

5.2.2020

Yhteistyösopimus Pirkanmaan ja Satakunnan pelastuslaitosten välillä koskien 
CBRNE-kehittämishanketta 2020-2022

Hankkeessa kehitetään pelastustoimen CBRNE-
valmiutta ja pelastusviranomaisten 
operatiivista toimintakykyä CBRNE-tilanteissa. 
Tämä toteutetaan varustamalla kahden 
pelastuslaitoksen (Pirkanmaa ja Satakunta) 
henkilöstöstä yhteinen pelastusmuodostelma, 
joka kykenee tiedusteluun, näytteenottoon ja 
eri CBRNE-tilanteiden edellyttämään 
dekontaminaatiotoimintaan.

17) Yhteistyösopimukset Pirkanmaan 
pelastuslaitos

1.10.2020 31.12.2022

Yhteistyösopimus Satakunnan pelastuslaitos ja Turun yliopiston 
opettajankoulutus, Rauman kampus

Sopimuksen kohteena on yliopiston ja 
pelastuslaitoksen yhteistyö 
opettajakoulutuksessa.

17) Yhteistyösopimukset Turun yliopisto/ 
Opettajainkoulutus-
laitos/Rauman kampus

7.9.2020

Yhteistyösopimus, KRIVAT KRIVAT-yhteistyön tavoitteena on edistää 
KRIVAT-yhteisössä mukana olevien toimijoiden 
mahdollisuuksia toipua normaaliajan vakavista 
häiriötilanteista. Keskeisessä osassa 
yhteistyötä on KRIVAT-järjestelmä, jonka 
avulla yhdistetään yhteiskunnan kriittisen 
infrastruktuurin valvonnasta ja 
järjestelmänhallinnasta vastaavia valvomoja.

17) Yhteistyösopimukset Suomen Erillisverkot Oy 11.11.2015

Yhteistyösopimus, Satakunnan yhteinen tilannekeskus Sopimuksen osapuolina Porin 
kaupunki/perusturva, Satakunnan 
sairaanhoitopiiri/ensihoitokeskus sekä Porin 
kaupunki/Satakunnan pelastuslaitos. 
Tilannekeskuksen tavoitteena on tehostaa 
erityisesti potilas-/asiakasohjausta, sekä 
parantaa erilaisiin häiriötilanteisiin 
varautumista ja häiriötilanteiden johtamista. 
Sopimuksen tarkoitus on sopia 
tilannekeskuksen toiminnan ohjauksesta, 
toimijoiden vastuista sekä kustannusten 
jaosta.

17) Yhteistyösopimukset Porin kaupunki/ 
perusturva, Satakunnan 
sairaanhoitopiiri, 
Satakunnan 
pelastuslaitos

5.2.2021

Yhteistyösopimus, VR-Yhtymä Oy Junamatkustamiseen liittyvät 
matkustusprosessit ja VR:n palveluiden käyttö.

9.6. Kuljetukset VR-Yhtymä Oy 13.4.2016

Sopimus ensihoidon suojavaatehankintoja koskevasta hankintayhteistyöstä Ensihoidon suojavaatteiden valtakunnallinen 
hankintayhteistyösopimus. Mukana 
sopimuksessa mainitut pelastuslaitokset ja 
Pelastusopisto.

Hankintayhteistyösopimus Sansia Oy 10.12.2021 9.12.2025

Sopimus virkapukuhankintoja koskevasta hankintayhteistyöstä Pelastustoimen virkapukujen valtakunnallinen 
hankintayhteistyösopimus. Mukana 
sopimuksessa mainitut pelastuslaitokset, 
Pelastusopisto, sisäministeriön pelastusosasto 
ja aluehallintovirastojen pelastustoimen ja 
varautumisen vastuualueet.

Hankintayhteistyösopimus Sansia Oy 1.1.2022 31.12.2026


